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Zestawienie artykułów biurowych 

 
 

Lp. Asortyment 
Jedn. 

miary 

Zapotrzebo

wanie 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

 

 

 

 

1.  

Antyramy o wymiarach 60x80 cm , tylna rama z 

HDF, klipsy mocujące, zawieszki do 

powieszenia w pionie lub poziomie, bezpieczne 

plexi o grubości do 1 mm o przejrzystości szkła 

szt 20  

 

 

2.  Brystol 70x100 biały  ark 10   

 

3.  Brystol 80x60 kolor mix  ark 20   

4.  
Blok kostka, klejony na jednym boku, wym. 8,5 

cm x 8,5 cm, biały bloczek, 500 kartek 
szt 10  

 

5.  Cienkopis Stabilo, fine 0,4 kolor niebieski szt 10   

6.  

Długopis z wymiennym wkładem, 

automatyczny UNI LAKNOCK lub o 

parametrach równoważnych, czerwony 

       szt 10  

  

7.  

Długopis z wymiennym wkładem, 

automatyczny UNI LAKNOCK lub o 

parametrach równoważnych, czarny 

        szt 10  

  

8.  

Długopis z wymiennym wkładem, 

automatyczny UNI LAKNOCK lub o 

parametrach równoważnych, niebieski 

szt 30  

  

9.  

Gąbka do czyszczenia tablic suchościeralnych  i 

magnetycznych STANGER lub o parametrach 

równoważnych 

szt 20  

  

10.  Gumka do gumowania ołówkowa Pentel  szt 5    

11.  

Kalendarz Vademecum Dyrektora szkoły na rok 

szkolny 2020/2021, format A5, zawierający 

organizacje roku szkolnego, planowanie roku 

szkolnego z podziałem na semestry, ważniejsze 

daty w roku szkolnym, święta narodowe, 

religijne, okolicznościowe, kolor granatowy, 

fuksja 

szt 3  

  

12.  
Kalendarz książkowy A5, wykonany z białego 

papieru, okładka twarda, bok szyty, kolor: 

granat, bordo, układ dzienny, tygodniowy 

szt 4  

  

13.  

Kalendarz trójdzielny z płaską główką, podkład 

karton, układ: 3 miesiące na stronie ( miesiąc 

poprzedni, bieżący, następny) w oddzielnych 

bloczkach, pasek z okienkiem do zaznaczania 

bieżącej daty, motyw: góry, morze, wymiary: 

68x31 cm 

szt 6  

  

14.  
Karteczki samoprzylepne 76x76 mm, bloczek 

100 karteczek 
bloczek 15  

  

15.  
Karteczki samoprzylepne 51x76 mm, bloczek 

100 karteczek 
bloczek 15  

  

16.  
Karteczki samoprzylepne 51x38 mm, bloczek 

100 karteczek 
bloczek  15  

  



17.  
Klej introligatorski CR MAGIC dla biblioteki 

szkolnej, introligatorni, biura, ok. 45 g 
szt 20  

  

18.  Klej biurowy AMOS w sztyfcie 15g szt 20    

19.  Klips biurowy,19 mm szt 24    

20.  Klips biurowy, 25 mm szt 24    

21.  Klips biurowy, 32 mm szt 24    

22.  
Koperta C5 biała z paskiem samoprzylepnym, 

opakowanie 50 szt 
op 2  

  

23.  
Koperta C6 biała z pakiem samoprzylepnym op. 

1000 szt 
op 0,5  

  

24.  Koszulka A4 BANTEX op 6    

25.  
Magnesy do tablic, okrągłe , średnica 30 mm, 

mix kolorów  6szt/op 
op 5  

  

26.  
Marker permanentny o grubości 0,8mm- 

szybkoschnący, wodoodporny, kolor: biały, 

czarny 

szt 6  

  

27.  

Marker premium do tablic suchościeralnych  , na 

bazie spirytusu, odporny na wysychanie, nie 

zawiera ksylenu i toulenu, szybkoschnący, 

kolor: czarny, niebieski, zielony, czerwony, 

dwie końcówki 4,2 mm i 5 mm, łatwy do starcia 

z tablicy nawet po kilku dniach 

szt 400  

  

28.  
Obwoluta A4 typ L wykonana z twardej folii 

PCV, op. 25 szt 
op 2  

  

29.  Ołówek zwykły HB z gumką  szt 12    

30.  
Pinezki tablicowe GRAND, kolorowe do  tablic 

korkowych opakowanie100 szt 
op 3  

 

31.  

Skorowidz teleadresowy 2/3A4 spirala, oprawa 

twarda, pokryta błyszczącą folia, introligatorska, 

kartki w linie z indeksem alfabetycznym, 

minimum 48 kartek 

szt 2  

  

32.  

Segregator A4/50 wykonany z grubego kartonu 

pokrytego z zewnątrz folią, mechanizm 

dźwigniowy, dwa ringi, metalowe okucia na 

krawędziach,  kolor: niebieski, czarny, 

pomarańczowy 

szt 10  

  

33.  

Segregator A4/75 wykonany z grubego kartonu 

pokrytego z zewnątrz folią, mechanizm 

dźwigniowy, dwa ringi, metalowe okucia na 

krawędziach,  kolor: niebieski, czarny, 

pomarańczowy 

szt 15  

  

34.  
Spinacze metalowe, zaokrąglone 28mm 

op.100szt 
op 10  

  

35.  Spinacze metalowe 50mm op 100 szt op 1    

36.  
Tablica korkowa , rama drewniana, wymiary 

100x150 cm 
szt 10  

  

37.  
Tablica korkowa, rama drewniana,   wymiary 

200x90 cm 
szt 8  

  

38.  Taśma klejąca przeźroczysta 18mmx30 szt 16    

39.  Taśma klejąca przeźroczysta 24mmx30 szt 8    

40.  Taśma klejąca dwustronna 50mmx25m szt 2    

41.  Taśma klejąca pakowa 48x50 brązowa szt 4    

42.  Teczka tekturowa A4 na gumkę biała, 300g/m
2 szt 20    



43.  
Teczka skoroszytowa A4,kartonowa, biała 

280g/m
2 

oczkowa ,pełna 
szt 50  

  

44.  Wkłady do długopisów z pozycji 6-8 szt 15    

45.  
Zakreślacz fluorescencyjny , grubość linii 2,0-

5,00 mm kolor żółty, pomarańczowy, różowy 
szt 15  

  

46.  
Zakładki MEMO indeksujące papierowe o 

wymiarach 4x20x50 mm 40 karteczek (neon) 
szt 15  

 

 
47.  

Zszywki biurowe stalowe 24x6 mm Petis w 

opakowaniu 1000 zszywek  
op 10  

 

Razem:   
  

 


